
  بسمه تعالی

  رشته مهندسی دریا 1399شدگان به مصاحبه پذیرش دانشجوي دوره دکتراي سال توجه دعوتقابل

 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهکشور یا معرفیداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش (

 4 از 1 صفحه                       31/06/1399            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

  زمان و جزئیات مصاحبه - 3اطالعیه شماره 

  .باشدمی 06/07/1399دانشکده مهندسی دریا، روز یکشنبه مورخ ت علمی أزمان مصاحبه با اعضاي هی ·

  .خواهد بود گاهات برخط دانشانه جلسامساز طریق  ،غیرحضوريکامالً صورت مصاحبه به ·

  :چنین است گاهات برخط دانشانه جلسامس دستورالعمل ورود به ·

   :يمنوافزار مربوطه را از نرمشده و   cic.aut.ac.ir تارنماي واردابتدا  -1

 .نصب نماییدبرداشت نموده و آن را   online راهنماي سامانه جلسات ← راهنماي سامانه هاي عمومی ← راهنماها

  .شده مرورگر کروم یا فایرفاکس استفاده کنیدروزاز نسخه به -2

صفحه زیر نمایان   .وارد شوید /waitingroom-autdmehttp://meetings.aut.ac.irآدرس  به اتاق انتظار به -3
  :شودمی

 

http://meetings.aut.ac.ir/
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 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهکشور یا معرفیداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش (

 4 از 2 صفحه                       31/06/1399            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

حتماً نام خانوادگی خود  Nameدر محل  .دیوارد شو) Guest(به صورت مهمان  مطابق با دستورالعمل تصویري زیر، -4
  .را به زبان انگلیسی، ترجیحاً با حروف بزرگ، بنویسید

  
. شود پرسیده می Adobe Connect در برنامه )مجازي(تاق اُاز شما براي بازکردن مطابق با منوي زیر، پس از ورود،  -5

  .استفاده فرمایید  Open in Application از گزینه .تأیید کنید تا صفحه برنامه باز شود

 

  .فشار دهید Open Linkسپس، منوي زیر ظاهر شده و روي دکمه  - 6
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 4 از 3 صفحه                       31/06/1399            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

  :شودبه شکل زیر ظاهر می ايصفحهابتدا  -7

  
  :شویدپس از آن وارد فضاي اتاق با تصویر زیر می -8

  



  بسمه تعالی
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 )شده از سوي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهکشور یا معرفیداراي کارنامه سازمان سنجش آموزش (

 4 از 4 صفحه                       31/06/1399            معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی دریا

 

در این سوي ارتباط، یکی از . با دانشکده مطلع شویدخود از کیفیت ارتباط توانید می) مجازي(اتاق انتظار آن در  -9
د که ـــبه خاطر داشته باشی .خواهد داشتیا یکی از کارشناسان دانشکده حضور دانشکده ت علمی أاعضاي هی

 همچنین، سرعت مناسب اینترنت. الزامی است) Microphone( و میکروفون) Webcam( رایانه داشتن دوربین
  .باشدنیز ضروري می

 به جلسه مصاحبهوارد  )Guest(با همان نام کاربري مهمان  ،اتاق انتظار مدیر جلسهپس از آن، با تأیید  -10
 :شودصفحه زیر نمایان می  .شوید /phd1399-autdmehttp://meetings.aut.ac.ir آدرس

  
  .دیوش لیاص مصاحبه جلسه دراو ات دیهد ماجنا ار مان مراحل یادشده در بندهاي قبلیه -11

  .وارد جلسه اتاق انتظار شویدتوانید می، لیاص مصاحبه عت قبل از شروع جلسهاز نیم سا  -12

  صوصخ رد زین يرگید يامنهار

   tcennoC ebodA رازفامرن رد تاسلج قاتا ياضف تاناکما 

  .تسا هتفرگ رارق هدکشناد يامنرات رد

  :هبحاصم زور رد لاکشا عفر يارب ،سرتسد رد ياهنفلتهرامش
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